3.6 ORDENANÇA
MUNICIPAL

REGULADORA

DE

TAXA

DEL

CEMENTIRI

Article 1. Fonaments i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, i a l'empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis al
cementiri municipal, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri
municipal per l’ assignació d'espais per a enterraments, permisos de construcció
de panteons, tombes o de sepultures, ocupació d'aquests panteons o sepultures,
reducció, incineració, moviment de làpides, col·locació de làpides, reixes i
guarniments, conservació dels espais destinats al descans dels difunts,
exhumació i trasllat de cadàvers, autorització a empreses per a la prestació de
serveis funeraris, registre de transmissions i qualsevol altre que, de conformitat
amb el que es preveu en el Reglament de policia sanitària mortuòria, siguin
convenients o s'autoritzi a instància de part.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei
general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis i que constitueixen el fet
imposable de la taxa.
Article 4. Responsables
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions
tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1
i 39 de la Llei general tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general
tributària.
Article 5. Execucions
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la beneficència, sempre que la
conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap
pompa fúnebre pagada per la família dels finats.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.

c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa
comuna.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
1. Concessió nínxols fets abans any 2000
1era fila
2ona fila
3era fila

823,89 €
659,13 €
494,34 €

2. Assignació de nínxols executats durant l’any 2000 ( del núm.604 al 630)
1era fila
2ona fila
3era fila

1.235,85 €
1.071,07 €
906,29 €

3. Assignació de nínxols executats durant l’any 2005 ( del núm.631 al 654)
1era fila
2ona fila
3era fila

1.735,19 €
1.519,43 €
1.285,68 €

4. Assignació de nínxols executats durant l’any 2015 (655 al 744)
1era fila
2ona fila
3era fila

1.314,63 €
1.151,23€
974,14€

5. Assignació de columbaris executats durant l’any 2015
1era fila
2ona fila
3era fila
4ta fila
5ena fila

313,39
313,39
274.44
274,44 €
232,24

€
€
€
€

4. Sepultura per cada cos:
Nínxol nou
Nínxol vell
Columbari

364,06 €
411,96 €
86,78 €

5. Trasllat d’un nínxol a l’altre:
Nínxol nou
Nínxol vell
Columbari

247,16 €
329,56 €
58,91 €

6. Trasllat d’ossos a l’ossera

123,59 €

7. Registre d'inscripcions, permutes i transmissions
Per expedició nou títol
Canvi de nom de títol

9,89 €
4,13 €

8. Conservació del cementiri, per nínxol, tomba,
fossa, panteó, columbari per any
9,89 €
Les restes de cadàvers inhumats de qualsevol mena de sepultura podran passar
al columbari, si així es sol·licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que
la sepultura quedi completament lliure, i totes les operacions aniran a càrrec de
l'Ajuntament la sepultura desocupada revertirà al seu favor.
El moviment de làpides o tapes en les diferents sepultures serà supervisada pel
personal de l'Ajuntament, tot i que aquestes operacions les efectuaran els
particulars pel seu compte i amb obrers designats per ells.
Article 7. Bonificacions
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota prevista en l’article 6.3, les
sepultures d’aquells que en vida no haguessin contractat cap tipus d’assegurança
o liquidat qualsevulla quota en concepte d’enterrament, reserva de nínxol, etc.
Article 8. Meritació
La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir, quan s’autoritzin els serveis.
No obstant, la taxa per conservació i manteniment de nínxols, sepultures i altres
es merita l’1 de gener de cada any i no es podrà reduir.
Article 9. Règim de declaracions i ingrés
Per a la taxa de manteniment es formarà un padró anual, amb els titulars de les
concessions d’ús privatiu, que inclourà les variacions produïdes en l’exercici
anterior.
En el cas de les taxes per serveis concrets i per l’autorització de serveis funeraris
a empreses, l’Ajuntament practicarà la liquidació en el moment de concedir
l’autorització.
El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas
s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de
pagament voluntari.
Article 10. Infraccions i sancions

Pel que respecta a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que es
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i
següents de la Llei general tributària.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 2 de novembre de 1998, i que ha estat modificada per acord
de Ple de data 29 de setembre de 2011 començarà a regir el primer de gener de
2012 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

